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Napodstawieart.40aust. 1pkt3iust.4ustawyzdnia21 grudnia2000r.ojakościhandlowej
artykułów rolno

- spoż1łvczycł(tekst jedn. Dz. U. z

2005r' Nr 187 , poz. 1577 ze zm.), art' 104 $

1

i 2 Ustawy z dnia 14 czetwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.

zŻ0I3

r.

poz.26] ze zm.) oruz $ 6 Zarządzenia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji

Handlowej w Gdańsku Nr Po.110.13.2013.PHz dnia 14 maja2013 r" w Sprawie upoważnienia

pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku do podejmowania,
wydawania oraz podpisywania decyzji, postanowien, dokumentów

i

korespondencji

w imieniu

Woj ew ódzkie go Inspe ktora,

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działając w osobie: Anny Klecha

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zywnościov\rych

i Niezyłvnościowych _ leg. nr 000004, upowaznienię Nr Po.057.17 '2013.PH,

po przeplowadzeniu postępowania administracyjnego, wymierza

przedsiębiorcy Makro Cash and Carry Polska S. A., Al. Krakowska 61' 02

-

I83 Warszawa'

karępieniężnąw wysokości793,00 zł lslownie: siedemset dziewięćdziesiqt
w związku z wprowadzeniem do obrotu

Mielonka wieprzowa d 300 g

*

l

trzv złotel,

partii środkaspoz)'wczego:

konserwa wieprzowa steryltzowana typu mielonka;

z

partit

34 opakowań po 3 szt.; w cenie 16,03 zł za opakowan|e Zaw|ęrające3 szt.; o wartości545,02 zł;
wyprodukowano przez MISPOL S.A., ul. octowa 1, Białystok, Zakład Nr 4, ul. Szafirowa

1,

16-400 Suwałki; dystrybutor: Makro Cash and Carry Polska S.A.' A1. Krakowska 6I,
02-183 Warszawa; najlepiej spozyó ptzed końcem: 05.2015; nr par1ii 08 B, kod identyfikacyjny
PL20630307WE,

oh-ra,{nru |'oLl łtĄ'

\

-

nieodpowiadającego jakości handlowej deklarowanej przez producenta

art:rkułu^

w oznakowaniu

tego

ze wzg|ędtt na Wższą zall,aftość tłuszczu - dęklarcwano I2oń. analitycznie stwierdzono

15"9%.

Powższę stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej w Hali MAKRo Nr

9 w Gdyni, przy u|.

Hutniczej 8, należącej do strony postępowania.

Uzasadnienie
W

dniach 14

Handlowej

w

- 18 listopada

2013

r.

inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

Gdańsku, działając na podstawie upowaznienia wydanego przez Pomorskiego

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
04.11.2013 r., podstawa prawna: art.

3 ust.

i Rady Nr 882/2004 z dnta 29 kwietnia2004 r.

w Gdańsku Nr

l - 3 Rozporządzenia Parlamentu
y; sprcrulie

z

ZN.057.781,.2013.MK

dnia

Europejskiego

konn'oli urzędowych przeprowadzanych

w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i zyvnościowym oraz regułami dotyczqcymi
zdrowia nłierzqt i dobrostanu nłierzqt (Dz. U.
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.

U'z

2005

z

ustawy

r'Nr

o

L

191 28.5.2004 s. I z poŹn' zm.), art. 17 ust.

3

jakości handlowej artykułow rolno-spo4nvczych (tekst jedn. Dz.

187,poz. 1577 zę zm.)w związkuzart.3 ust. 1pkt 6oraz art.3 ust.

1pktIi2

dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcii Handlowej (tekst jedn. Dz. U. z Ż009 r.

Nr

poz.1279 ze zm') - przeprowadzilt kontrolę w Makro Gdynia - Hala nr 9, ul. Hutntcza 8, 81

151,

-

061

Gdynia.

W czasie kontroli do badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno - Analitycznym
w olsztynie, Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie pobrano próbkę wyrobu:

Mielonka wieprxowa d 300 g

-

konserwa wieprzowa sterylizowana typu mielotka,

z

parttt 34

opakowań po 3 szt.; w cenie 16,03 zł za opakowante zawierające 3 szt.; o warlości545,0Ż zł;
wyprodukowano przez MISPOL S.A., ul. octowa 1, Białystok, Zakład Nr 4, ul. Szafirowa I, 16-

400 Suwałki; dystrybutor: Makro Cash and Carry Polska S.A., Al. Krakowska 6I,
Warszawa; najlepiej spozyć przed końcem: 05.2015;

nr partii 08 B, kod

0Ż-1'83

identyfikacyjny

PL20630307WE.
Próbkę do badańpobrano napodstawie art. 16 ust.

i

pkt 10 irozdziału 6 ustawy zdnia15

grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.

zgodnie

z

Nr 15I, poz.I2l9 ze

trybem określonym w rozporządzeniu Pręzesa Rady Ministrów

Ż0I2 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania

i

z

zm.),

dnia 27 kwtętnia

badania próbek produktów przez organy

Inspekcji Handlowej (Dz'U.2012, poz. 496) w sposób losowy i reprezentatywny w odniesieniu do
badanej partii, w ilościniezbędnej do wykonania badań (

i

opakowanie a 3 sztuki).

L

Szczegółowy sposób pobrania próbki uyżej wymienionego produktu oraz zahłes badań
laboratoryjnych określono W protokole pobrania próbki produktu Nr 084408
Jedr-rocześnie pobrano próbkę kontrolną uryŻej opisanego produktu

z tej

z

dnia 14.II.2013 r'

samej partii,

w iloŚci

odpowiadającej ilościpobranej do badań laboratoryjnych, ktorą po zabezpieczeniu pozostawiono w

-

Makro Gdynia

Hala nr 9. Szczegołowy sposób pobrania próbki kontrolnej zawarto w protokole

pobrania próbki kontrolnej Nr 084409 z dnia I4.II.2013 r'

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka ww. produktu byla
niezgodna

z deklaracją producenta podaną na opakowaniu z uwagi na

w)'ższą zawartość

tluszczu * stwierdzono 15.97o podczas gdy producent lv oznakowaniu deklarował 127o.
Szczegoły badań zawarto w Sprawozdaniu zbadań Nr 83

Pismem

z

dnla 24.12.2013 r. strona została zapoznana

laboratoryjnego przedmiotowego produktu

i

ll20l3 z dnia II.12.2013

z wynikami

r.,

przeprowadzonego badania

pouczona o przysługującym jej prawie do zŁoŻenia

wniosł<u o przebadanie próbki kontrolnej.

Przedsiębiorca Makro Cash and Carry Polska

S. A. odstąpił od

zbadania pozostawionej

- pismo z dnta 07 .0I '20I4r
Producent badanego produktu MASPOL S' A. pismem z dnia 07.0I.2u'4 r. oświadczył,

w kontrolowanej placówce probki kontrolnej

iz deklaracja wartościodŻywczej w kwestionowanym produkcie jest wartością średniąi spełnia
wymagania dla specyfikacji wyrobu.

Przedstawiony wyzej stan faktyczny

i

prawny dał podstawę do wszczęcia postępowania

administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienięznej zgodnie

z

z

art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy

dnla 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spoz1luczych (tekst jedn. Dz. U.

z 2005 r. Nr

poz' 1577 ze zm.) w zwtązku z wprowadzeniem do obrotu artykułu rolno Spozywczego nieodpowiadającego jakościhandlowej, określonej w deklaracji producenta
187,

w oznakowaniu.

Pismem

w

z

dnta 05.03.2014r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zawiadomił stronę

wymierzenia kary pienięznej z

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

$ułu wprowadzenia

w

przedmiocie

do obrotu 1 partii artykułu spoŻywczego t. j.:

Mielonki wieprzowej ó 300 g _ konserwy wieprzowej sterylizowanej typu mielonka. Ww. pańia nie
odpowiadała jakości handlowej deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tego artyktilu, ze
wz gl ę du na

vv1l Ższą

zaw

at1io śćtłuszczu.

Ponadto w piśmietym poinformowano, że na podstawie ań. 10 $ 1 Kodeksu postępowania
aclministracyjnego _ stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w toku postępowania, tj' do
Zapoznan|a się z aktami sprawy oraz składania wyjaśnień i wniosków dowodowych.

Pismem z dnta 05 '03.2014r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

zwroclł się do przedsiębiorcy o wyliczenie i przesłanie informacji o wielkościosiągniętych obrotów

1

w

2012

r. Firma Makro Cash and Cany Polska S. A.

przekazała Żądaną informację w

obowiązuj ącym terminie.

w Gdańsku ustalił i stwierdził co

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
następuje.

Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spozywcze powinny spełniać wymagania w zakresie
jakości handlowej, jeŻeli w przepisach

o

jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz

dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jezeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez
producenta

*

aft. 4

ust'

cytowanej ustawy o jakoŚci handlowej artykułów rolno- spozywczych.

1

W myślart' 3 pkt. 8 Rozporządzenia (WE) nr I]8l2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

z

dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady

i

wymagania prawa zywnościowego,

powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Zywnościoraz ustanawiającego procedury

w zakresię bezpieczenstwa zywności (Dz. U. L 31 z L2.2002, str. I) ,,wprowadzenie na rynek
oznacza posiadanie żywnościlub pasz
sprzedazy lub innej

w celu

sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do

dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz Sprzedaż, dystrybucję

frr*y

i

inne

formy dysponowania".

-

Jakośó handlowa w myślart. 3 pkt 5 cytowanej ustawy o jakościhandlowej art. rolno

spoz1'łvczych oznacza cechy artykułu rolno-spozywczego dotyczące
organoleptycznych, fizykochemicznych

i

mikrobiologicznych

jego

właściwości

w zakresie

technologii

produkcji' wielkościlub masy otaz Wmagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania,
prezentacjl i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub
fitosanitarnymi.

Artykuł 17 ust. 1 cytowanego Rozporządzenta (WE) nr 11812002 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dniaŻ8 stycznia2002 r.

stanowi: ,,Podmioty działajqce na rynku spożywczym i pasz

zapewniajq, na ws4ystkich etapach produkcji. przefuvarzania

i

dvstrybucji w przedsiębiorstwach

będqcych pod ich kontrolq, zgodnośćtej żynvnościlub pasz z wymogami prawa Żywnościowego
właściwymidla ich działalnościi kontrolowanie przestrzegania tych wymogów ".

W myślart.46 ust.

1

pkt 1 lit a) ustawy

z

drua 25 sierpnia 2006

r. o bezpieczeńshuie 4l,vności

4łvienia (t. j.Dz.IJ. z2010 r. Nr 136 poz.9I4 ze zm.): ,,oznakawanie środkaSpozwczego nie moŻe
wprowadzać konsumenta w błqd, w szczególności co do charąkterystyki środkaspozywczego, w Ęltl
i

jego nanły, rodzaju właściwości,
składu, ilości,fi.wałości,źródłalub miejsca pochodzenia,
wytw

arzania lub produkcj i,

Ustawa

lDz.IJ. z

z

2005 r.

.

dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno

Nr

1

obrotu artykuły rolno
o

"

87 ,

-

met{ld

poz. I57] zę zm'l stanowi w ań' 40a ust.

1

-

spozywczyclr

pkt. 3, że ,,kto wprowadza do

SpoZWcZe nieodpowiadajqce jakościhandlowej olcreślonej w przepisaclt

jakościhandlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlegu

karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyścimajqtkowej uzyskanej lub która

\

mogłaby Zostać uzyskcłncł przez wprowadzenie tych artykułów rolno

-

Spozywczych do obrotu, ,,r,

niższej niż 500 zł".

Kary zastosowane w ptzypadku naruszenia prawa zywnoŚciowego zgodnie z nt.
rłryżejcytowanego rozpotządzenia (WE)

Nr

1'7 ust. 2

178/2002 powinny byó skuteczne, proporcjonalne

i odstraszające.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku zgodnie
cytowanej ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

-

z

art' 40 a ust.

5

Spozwczych, usta|ając wysokość kary

pienięznej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwoŚci, stopień zawinienl'a, zakres
naruszenia, dotychczas ową działalnośćoraz wielkośćobrotów.

Wykonując dyspozycję poluyższego przepisu Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji

.

Handlowej w Gdańsku stwięrdził tuznał:

tym przypadku konserwy, kieruje się przede wszystkim podstawowymi informacjami zawartymt na

jego opakowaniu jednostkowym' w tym doĘczącymi składu oraz wartościodzywczej. Informacje
te

w zwlązku z powyŻszym powinny być rzęte|ne i w pełni odzwierciedlać charakter produktu.

artykułów rolno-spozyłvczych ma obowiązek znajomości i ptzestrzegania przepisów prawa
związanych

z

wykonywaną działalnościągospodarczą. Wprowadzanie do obrotu artykułów

spoŻywczyclr, których jest dystrybutorem zobowiązl4e przedsiębiorcę do podjęcia właściwych

i

skutecznych działan mających na celu wprowadzenie do obroty detalicznego produktu rzętelnię

oznakowane go, zgodnle z fakty cznym składem ofi arowanego towaru,

odŻs,wczej umozliwiające konsumentowi rozpoznanie rodzaju środkaspoŻywczego

i odrózniające

go od innych produktów stanowi jeden znajwaŻniejszych elementów jakoŚci handlowej,

z siedzibą w Warszawie do grupy makroprzedsiębiorców,
artykułów spożywczych nieodpowiadających jakościhandlowej określonej w przepisach o jakości
handlowej w okresie 24 miesięcy poptzedzających kontrolę, ale pierwszy przypadek doĘczący

wprowadzania do obrotu artykułów spożywczych z grupy mięsa i wyrobów mięsnych.

,y

w

zwiqzku z powyższym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Hundlowej
Gduńsku orzekł jak w sentencji.

',

Na podstaw tę att.40a ust' 6 i 7 ustawy

jakościhandlowej artykułów rolno - spożyvczych
karę pienięzną stanowiącą dochód budzetu państwa przedsiębiorca Makro Cash and Carry Polska S.
A.'

A1. Krakowska

6I,02

-

o

183 Warszawa powinien wpłació na rachunek bankowy:

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Nr 03 1010 1140 0069

6922 3100 0000 NBP/o

Gdańsk

lub w kasie Inspektoratu, w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4 codzietnnie w dni robocze w godzinach

]:I5

-

15:15 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna'

Kara ntezapłacona w terminie staje się zaległośctąpodatkową w rozumieniu art.

z

dnia 29 sierpnia I99] r. ordynacja podatkowa lDz. U.

od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie

z

5l $ 1 ustawy

z 2005 r', Nr 8, poz. 60, z poźn. zm.l,

art. 53 $

I ordynacji podatkowej.

Poucz.enie:

1. Zgodntezart'I27

i2 orazart.129 s 1 i 2 KPA stronie postępowaniasłuŻy odwołanie od
niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl.
$1

Powstańców Warszawy 1, 00 - 950 Warszawa. odwołanię nalęŻy wnieśćw terminie 14 dni

od dnia doręczenia decyzji za poŚrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. Konopnickiej 4, 80

2.
3.

- 240 Gdańsk.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (ar1. 130 $ 2 KPA).
Zgodnte

rolno

-

z

ut". 40a ust. 8 Ustawy

z

dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów

spożywczych (tekst jedn. Dz' U. z 2005 r.

Nr

187, poz' I5]7 zę zm.) w zakresie

nieuregulowanym w ustawie, do kar pienięznych stosuje się odpowiednio przepisy DziaŁu
III Ustawy-

z dnia29.08.199] r' ordynacja

podatkowa (tekst jedn. Dz' IJ. zŻ012 r., poz.

74e.).

otrzymują:

1. Makro

z.

3.
StarszY,

SPi

Cash and Carry Polska S. A.. Al. Krakowska 61. 02

ala

-

183 Warszawa
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Tel. (058) 341 -09 -21
Fax. (058) 341 - 08 - 77
Fax. (058) JJI - 53 - 37
.".'
Tel. (058) 341 -

81

-

83 wew. 34, 40

(

